Utlåningsavtal – elcykel
1. Låntagare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-post

2. Utlåningsobjekt (markera den cykel som du vill låna)
Ramnummer:

☐ Crescent Ella damcykel

RB 0020014H
Ramnummer

☐ Crescent Elton herrcykel

RN 0067749H

☐ Babboe Curve E Sverige Edition – LAD2

Ramnummer
GB17H00806

☐ Babboe Mini E – LAD1

Ramnummer
GB17E00401

3. Lånetid
Låntagaren äger rätt att använda cykeln under följande tidsperiod:
Fr.o.m. _____ / _____ 20____. T.o.m. _____ / _____ 20____.

Extra tillbehör:
☐ Cykelhjälm
☐ Cykelkorg
☐ Laddare med tillbehör

Om inget annat avtalats ska elcykeln hämtas och lämnas i Stadshuset, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge.
Telefon: 0243-740 00, E-post: lana-elcykel@borlange.se

4. Utlåning av elcykeln är kostnadsfritt
Vänligen notera att fullständiga utlåningsvillkor finns på baksidan av avtalet.
Detta avtal är upprättat i ett (1) exemplar. Låntagaren har erhållit en kopia och originalet finns i receptionen i
Borlänge kommuns stadshus.
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Cykel återlämnad - Datum

Signatur
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Villkor vid utlåning av en elcykel:
1. Som låntagare är jag personligt ansvarig för cykeln och dess tillbehör. Cykeln med tillbehör ska
återlämnas i samma skick som vid avhämtning och återlämning av cykeln ska ske senast vid den
tidpunkt som framgår av avtalet.
2. Med cykeln medföljer cykelkorg, hjälm och två godkända lås; kedjelås och ramlås. Cykeln utgör
stöldbegärlig egendom och ska hanteras som sådan. Kommunens minimikrav är att cykeln låses med
båda låsen vid parkering. Cykelramen måste låsas fast i ett fast föremål och finns ett cykelställ till
hands ska cykelramen i första hand låsas fast i detta. Om möjligt ska cykeln när denna inte används,
förvaras i ett låst utrymme.
3. Låntagaren ska själv ombesörja och bekosta nödvändiga reparationer av enklare fel och skador
som uppkommer under låneperioden och som krävs för att låntagaren ska kunna fortsätta nyttja
cykeln under hela låneperioden.
4. Större fel eller fel som beror på slitage åtgärdas av utlånaren och låntagaren ska snarast återlämna
cykeln om denna typ av fel uppkommer som gör att låntagaren inte kan nyttja cykeln enligt avtalet.
Vid denna typ av fel ansvarar låntagaren för att återlämna cykeln och dess tillbehör till utlånaren.
Låntagaren får vid denna typ av fel eller skada inte nyttja cykeln på ett sätt som gör att skadan eller
felet försämras ytterligare.
5. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas till annan juridisk eller privat person.
6. All cykling sker på egen risk och varken kommunen eller leverantören är ansvarig för eventuella
sak- eller personskador eller kostnader som uppkommer hos låntagaren i samband med cyklingen.
7. Om cykeln med tillbehör inte kan återlämnas inom den tid som följer av avtalet ska låntagaren
omedelbart meddela långivaren om detta. Kontaktuppgifter till långivaren framgår av detta avtal.
8. Cykel som inte återlämnats inom avtalad tid och då låntagaren inte lämnat en godtagbar förklaring
till förseningen kommer att polisanmälas.
9. De personuppgifter som lämnas i samband med tecknandet av detta avtal kommer att behandlas
av Borlänge kommun för avtalets fullföljande. Avtalet betraktas efter tecknande som en allmän
handling och kommer av Borlänge kommun att behandlas som sådan.

Definitioner
Låntagare: fysisk person angiven under ”1” i huvudavtalet.
Utlånaren: Receptionen Palladium, Borlänge kommun, org. nr. 212000-2239
Utlåningsobjekt: Objekt som listas under ”2” i huvudavtalet.
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